Vimpelin Sääksjärven metsästysseura ry

PÖYTÄKIRJA

Kesäkokous
Aika:

perjantai 30.7.2021 klo 18:00

Paikka:

Metsästysmaja

1§

Seuran varapuheenjohtaja Jani Kiviaho avasi kokouksen klo 18:00

2§

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Kyösti Mäkelä ja sihteeriksi Veikko Hankkila

3§

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Ville Ahvenkoski ja Jani Kiviaho

4§

Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi


Kokouskutsu toimitettu jäsenmaksulaskujen liitteenä ja esityslista on julkaistu seuran
internet-sivuilla vähintään 7 vuorokautta ennen

5§

Vahvistettiin osanottajaluettelo puhe ja äänioikeuksineen. Paikalla 13 jäsentä joilla kaikilla on
puhe ja äänioikeus. Osallistujaluettelo liitteenä.

6§

Kokouksen esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

7§

Jäsenasiat



8§

Päätettiin saaliskiintiöt metsästyskaudelle 2021-2022





9§

Kauriin metsästys
- Seurakohtainen kiintiö 6
- Henkilökohtainen kiintiö 1
- Kevätpukin metsästys on kielletty
- Kaatoilmoitus heti seuran sivuilla
https://www.saaksjarvenmetsastysseura.com/lomake.html?id=23679 tai sihteerille,
muista tehdä myös lakisääteinen ilmoitus riistakeskuksen sähköisessä palvelussa
(oma riista) tai riistakeskuksen verkkosivuilta löytyvällä lomakkeella
https://riista.fi/metsastys/saalisilmoitukset/
muut riistalajit
- Teeri 5
- Metso 1
- Koppelo, peltopyy, riekko rauhoitettu
- Pyy ja fasaani, ei kiintiöitä
Johtokunnalla on oikeus muuttaa saaliskiintiöitä tarvittaessa myös kesken kauden.

Päätettiin rajoitukset ja rauhoitusalueet tulevalle metsästyskaudelle



10§

Uusia varsinaisia jäseniä ei ollut.
Eronneita: Harri Hänninen omasta pyynnöstään

Pilbacka ja Mäkelän Yrjön maat. Vääpekin puroa myöten porasenjokeen. Jokea pitkin
myllylle ja pikitietä pitkin Mäkelän Yrjön maihin.
Lahtelan lahden alue 400 m. rannasta

Päätettiin vierasoikeudet







Vesilinnun metsästys Sääksjärven alueen mökkiläisille 20€/Syksy
Jäsen voi kutsua enintään kaksi vierasta riistalajista riippumatta.
Jäsenen on oltava mukana metsällä ja jäsenen on ilmoitettava vieraistaan ja
suunnitellusta metsästysalueesta ennen metsästystä seuran WhatsApp-ryhmässä.
Vieraiden mahdollisesti ampumat saaliit vähennetään jäsenen henkilökohtaisesta kiintiötä,
jos sellainen riistalajilla on.
Jäsen maksaa vieraansa luvan seuran tilille ennen metsästystä. Viestiin vieraan nimi,
päivämäärä ja riistalaji/lajit.
Vieraslupien hinnat:
- Kauris 50€/päivä, jäsenen mukana, saalis jäsenen kiintiöstä
- Kanalinnut 50€/päivä, jäsenen mukana, saalis jäsenen kiintiöstä
- Vesilinnut, kyyhky, jänis 10€/päivä, jäsenen mukana,
- Pienpedot ja haittalinnut 0€, jäsenen mukana,

Vimpelin Sääksjärven metsästysseura ry
11§

Suurriista-asiat







12§

Keskusteltiin Voiman myöhässä tulleesta laskusta
Pyritään järjestämään haittalintupyyntiä porukalla
Kaikista metsästysvieraista pitää tehdä ilmoitus WhatsApp-ryhmään
Majalla järjestetään siivoustalkoot syyskuun alkupuolella. WhatsApp -ryhmään tulee
myöhemmin tarkempia tietoja

Muut asiat


15§

Johtokunnan esitys Seppo Ahvenkosken kutsumisesta kunniajäseneksi hyväksyttiin.
Johtokunnan esitys ilmalämpöpumpun hankinnasta jahtimajaan
- johtokunnalla oikeus päättää hankinnasta kohtuullisilla kustannuksilla

Keskusteltiin muista mahdollisista esille tulevista asioista, joista ei kuitenkaan voitu tehdä
päätöstä.





14§

Hirven metsästys
- Hirvimaksun suuruus 70€ ja eräpäivä 15.9. ja eräpäivän jälkeen maksu 105€. Maksu
on suoritettava kokonaisuudessaan viimeistään hirvikokoukseen mennessä.
- Kalustomaksu uusille hirviporukan jäsenille 100€
- Hirvikokous 1.10. klo 18 metsästysmajalla
- Hirven metsästyksen säännöt sovitaan hirvikokouksessa.
Karhunmetsästysasiat
- Luvanhaku tai mahdolliseen yhteislupaan liittyminen jätettiin vuosikokouksessa
johtokunnan harkintaan. Johtokunta päätti olla hakematta lupaa ja olla liittymättä
mahdolliseen yhteislupaan. Johtokunta katsoi ettei karhukanta kestä metsästystä.
Metsäpeuran lupa
- Myydään
Valkohäntäpeuran metsästys
- Jahtipäälliköt organisoivat metsästyksen. Osallistumismaksu 10€ hirvimiesten tilille.
Jahtipäällikön ja riistayhdyshenkilön kulukorvaukset
- Vapautus hirvimaksusta

Käsiteltiin muut johtokunnan tai seuran jäsenten johtokunnalle vähintään kolme viikkoa ennen
kokousta esittämät ja kokouskutsussa mainitut asiat.



13§

PÖYTÄKIRJA

Arvottiin saalisilmoituksen lähettäneiden ja kokouksessa läsnäolevien jäsenten kesken
jäsenmaksun vapautus vuodeksi. Arvonnan voitti Antti Peltomäki

Kokous päätettiin klo 19:03
Pöytäkirjan tarkastajat
____________________________

____________________________

Ville Ahvenkoski

Jani Kiviaho

